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FUNDUSZE EOG 
III edycja Funduszy EOG w Polsce przebiegać będzie pod hasłem „Wspólnie działamy na rzecz Europy, 

zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. Dzięki funduszom z Państw Darczyńców 

tj.  Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, w Polsce oraz w pozostałych 14 państwach UE z Europy 

Środkowej, Południowej i Obszaru Morza Bałtyckiego realizowane będą programy w następujących 

obszarach: 

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Realizowanym programom przyświecać będą dwa główne cele: ograniczenie nierówności 

ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy 

Państwami - Darczyńcami a Beneficjentami.  Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda 

euro, z czego ponad 809 milionów euro przypadło Polsce.  

 

I. PROGRAM ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU 
 

Ministerstwo Klimatu, jako Operator Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, jest 

odpowiedzialne, wraz ze wsparciem ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, za rozdysponowanie 140 milinów euro pochodzących z funduszy EOG na 

działania w obszarach  środowiskowych, które będą mieć na celu łagodzenie zmian klimatycznych oraz 

zmniejszanie podatności środowiska na nie. Oprócz środków zagranicznych na program zostaną 

przeznaczone środki krajowe w wysokości prawie 25 milionów euro oraz niskooprocentowane pożyczki 

NFOŚiGW, które będą przyznawane beneficjentom projektów realizowanych w obszarze Energia. 

OBSZARY PRIORYTETOWE 

 

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Środowisko, Energia 

i Zmiany Klimatu to: 

• Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i adaptacja do zmian klimatu 

• Poprawa stanu ekosystemów 

• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle i gminach 

• Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
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PARTNERZY PROGRAMU 
 

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu realizowany jest przy wsparciu przedstawicieli Państw-

Darczyńców: 

 

Norwegia 

 

• Norweska Agencja Środowiskowa - Norwegian Environment Agency (NEA) 

https://www.miljodirektoratet.no/ 

• Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii - Norwegian Water 

Resources and Energy Directorate (NVE) 

https://www.nve.no/ 

 

 

Islandia 

 

• Islandzki Urząd Energetyczny - National Energy Authority of Iceland (OS) 

https://orkustofnun.is 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.miljodirektoratet.no/
https://www.nve.no/
https://orkustofnun.is/


 

4 
 

 

NABORY 

W Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu przewidziano 12 naborów w ramach 
następujących komponentów: 

 

 

Zaproszenia do składania wniosków w ramach ww. obszarów zostaną uzupełnione naborami w ramach 

Funduszu Współpracy Dwustronnej. Przewidziane są dwa takie nabory: 

1. ochrona gatunków i siedlisk

2. ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi 

3. efektywność energetyczna budynków szkolnych

4. wysokosprawna kogeneracja przemysłowa

5. zielono-niebieska infrastruktura w miastach 

1. podniesienie świadomości w zakresie zmian klimatu 

2. środowisko i ekosystemy (małe granty)

3. miejskie systemy grzewcze 

4. instalacje do produkcji paliwa z drewna i biomasy 
rolnej

1. gospodarka o obiegu zamkniętym

2. źródła ciepła z wykorzystaniem energii geotermalnej

3. małe elektrownie wodne
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II. WSPÓŁPRACA BILATERALNA 
 

Ważnym elementem obecnej edycji programów EOG pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych 

z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii 

i Liechtensteinu. W przypadku projektów realizowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej  

wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. 

przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Islandii, Liechtensteinu lub 

Norwegii. W przypadku pozostałych naborów partnerstwa stanowią dodatkowy atut, są również 

często dodatkowo punktowane przy naborach. W związku z tym Operator podejmuje działania 

służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy beneficjentami a podmiotami pochodzącymi z Państw-

Darczyńców poprzez organizację wizyt studyjnych czy spotkań służących nawiązywaniu kontaktów 

z potencjalnymi partnerami (tzw. wydarzenia match-makingowe). 

NA CZYM POLEGA PARTNERSTWO: 

Partnerstwa mogą występować w wielu formach i różnić się w zależności od wielkości projektu czy 
sektora współpracy. Wymagają aktywnej współpracy między beneficjentem a partnerem w zakresie  
zarówno planowania jak  realizacji przedsięwzięcia. 

Przykładowe obszary współpracy:  

• opracowanie wspólnego produktu (nowej technologii, dokumentu strategicznego, badania); 

• doradztwo; 

• wymiana wiedzy; 

• organizacja szkolenia; 

• spotkania i wizyty; 

• organizacja warsztatów lub konferencji. 

 

 

Capacity building - organizacja wizyt studyjnych, spotkania służące 
nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami z Polski a partnerami 
z Państw-Darczyńców

Inicjatywy bilateralne - organizacja konferencji, warsztatów i inne 
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DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ PARTNERSTWA: 

Realizacja projektów w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców jest ciekawym 

doświadczeniem, które dzięki współpracy z partnerami z Norwegii, Islandii bądź Liechtensteinu może 

zaowocować długoterminową współpracą i przynieść wiele korzyści: 

     

MIĘDZYNARODOWA 
SIEĆ KONTAKTÓW 

 INWESTYCJA  
W PRZYSZŁOŚĆ 

 INNOWACYJNOŚĆ 

 

 

 

 

 

 WYMIANA 
WIEDZY 

 WIĘKSZA 
ROZPOZNAWALNOŚĆ 

 

ASPEKTY PRAWNE ZAWARCIA PARTNERSTWA:  

To beneficjent projektu ponosi prawną odpowiedzialność za zainicjowanie, przygotowanie i wdrożenie 
projektu. Od partnera projektu oczekuje się zaangażowania w planowanie projektu  oraz  aktywnego 
uczestnictwa  w jego realizacji. Aspekty prawne współpracy  zostaną opisane w umowie partnerskiej. 

Ważne jest, aby pamiętać, że zaangażowanie partnera projektu musi być zgodne z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, zgodnie z art. 7.7.6 Regulacji.  

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM – KROK PO KROKU:  

Poszukiwania partnera 

Operator Programu oraz przedstawiciele z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu służą pomocą w szukaniu 
partnerów.  

Odpowiadają za organizację spotkań umożliwiających nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi 
partnerami oraz informowanie beneficjentów na temat możliwości nawiązania partnerstw.  

Informacje na temat wydarzeń match-makingowych będą na bieżąco publikowane na stronie naboru. 
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W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw-Darczyńców, 

Operator Programu zachęca również do bezpośredniego kontaktu mailowego z przedstawicielami 

partnerów programu w Islandii oraz Norwegii. 

W znalezieniu odpowiedniego partnera mogą także pomóc Ambasady Islandii, Liechtensteinu 

i Norwegii, które są również zaangażowane w realizację programów NMF i MF EOG.  

Kontakt z partnerem  

Po znalezieniu interesującej nas instytucji czy organizacji zalecamy skontaktowanie się z nimi pocztą 
elektroniczną i wyjaśnienie: 

• Kim jesteś;  

• Jakie są główne założenia programu oraz planowanego naboru; 

• Co dokładnie zakłada Twój projekt, jakie są jego ramy czasowe i wielkość w kontekście 
finansowym i nakładu pracy; 

• Dlaczego kontaktujesz się z właśnie z nimi i jakiego udziału w projekcie oczekujesz ze strony 
partnera; 

• Co twoja instytucja czy organizacja może zaoferować w ramach partnerstwa. 
 

Zapytanie musi być przesłane z odpowiednim wyprzedzeniem - tak wcześnie, jak to możliwe. 
Zaproszenia otrzymane na 1-2 tygodnie przed zakończeniem naboru, prawdopodobnie nie zostaną 
nawet rozpatrzone. 

Ustalenie wspólnej koncepcji projektu 

Po nawiązaniu kontaktu z potencjalnym partnerem, następnym krokiem będzie uzgodnienie koncepcji 
projektu i wspólne opracowanie wniosku projektowego. Pierwszym etapem współpracy będzie 
uzgodnienie podziału ról w planowanym projekcie, wkład w osiągnięcie jego rezultatów i podział 
budżetu.  

Budżet projektu powinien uwzględniać wynagrodzenia oraz wszelkie koszty bezpośrednio związane 
z zaangażowaniem w projekt, takie jak: koszty podróży, zakwaterowania, koszty tłumaczeń, audyty itp. 
Należy pamiętać, że istnieją znaczne różnice w poziomach wynagrodzeń w krajach będących 
darczyńcami i beneficjentami. Warto wziąć to pod uwagę podczas planowania wydatków. Pamiętajcie 
również o przeznaczeniu części budżetu na zadania administracyjne i raportowanie, ponieważ będzie 
to stanowić istotną część Waszego zaangażowania w projekt. Informacje te trzeba będzie zawrzeć 
w umowie partnerskiej, która ureguluje pod względem prawnym Waszą przyszłą współpracę. 

Podpisanie umowy o partnerstwie 

W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku 
aplikacyjnego umowy partnerskiej w wersji angielskiej wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w 
momencie składania wniosku taka umowa nie została jeszcze podpisana, akceptowane będą również 
listy intencyjne w wersji angielskiej wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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Złożenie wniosku 

Wszystkie wnioski projektowe należy składać w ramach konkretnego naboru. Każdy z naborów jest 
otwarty przez co najmniej dwa miesiące. Należy pamiętać, że realizowane projekty muszą przyczyniać 
się do osiągnięcia określonych wyników, które zostaną opisane w zaproszeniu do składania wniosków. 
Aby sprawdzić, czy pomysł na projekt może zostać sfinansowany, należy dokładnie zapoznać się 
z dokumentami naborowymi, które publikowane będą na stronie naboru. 

Za złożenie wniosku odpowiedzialny jest beneficjent.  

Wybór najlepszych projektów 

Po złożeniu wniosku zostanie on oceniony zgodnie z kryteriami oceny, które znaleźć można 
w dokumentach naborowych. Proces ten może różnić się w zależności od obszaru programu. Typowa 
ocena rozpocznie się od sprawdzenia wymogów formalnych, następnie eksperci zewnętrzni ocenią 
część merytoryczną projektu. Projekty realizowane w partnerstwie, w przypadku niektórych naborów, 
mogą być dodatkowo premiowane. W przypadku naboru FWD partnerstwo jest warunkiem 
koniecznym, który musi być spełniony, aby wniosek nie został odrzucony już w początkowej fazie 
oceny. 

 

 

Przydatne strony internetowe:  

− Polska strona funduszy norweskich i EPG 

− Partnerstwa w funduszach norweskich i EOG 

http://eog.gov.pl/
https://eeagrants.org/partnership-opportunities

